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UNA PROPOSTA METODOLÒGICA
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PLANS
LOCALS D’INCLUSIÓ SOCIAL

Què és la guia de plans locals d’inclusió i
cohesió social
 Proposta metodològica oberta i flexible per adaptar a cada
realitat local

 Instrument que centra les polítiques d’inclusió social en un
context conceptual i facilita als ens locals elements de reflexió i
debat
 Vol acompanyar als processos de
implementació, seguiment i avaluació

disseny,

elaboració,

 Elaborada pensant en la diversitat local
 Té present els diferents moments en què es troben els PLINCS

Com s’ha fet
Document de Bases
Formació i contrast a partir del document de bases

Experiències pilot
Guia metodològica de plans locals d’inclusió social.2007
Guia metodològica revisada de plans locals d’inclusió social. 2012

Estructura
 Marc general amb l’aposta per uns municipis inclusius
 Proposta metodològica oberta i flexible:
planificació estratègica
treball transversal i en xarxa
Incorpora/desenvolupa respecte a l’anterior:
la perspectiva de les trajectòries de vida i els seus trencaments
el marc legislatiu que regula competències dels governs locals

recomanacions per al treball transversal
l’avaluació del pla
l’estratègia de comunicació

Què és un pla local d’inclusió social
 Instrument generador de coneixement actualitzat, per articular la
política d’inclusió social i definir-ne l’estratègia
 Marc per construir una plataforma compartida pel compromís per la
inclusió i la generació i optimització de recursos
 Instrument per concretar el model de municipi inclusiu i de benestar
 El context actual els converteix en imprescindibles per:
Generar coneixement sobre la situació de la població

Articular i aprofitar recursos
Disposar d’espais on repensar i adaptar situacions
Avaluar els resultats
Fer visibles les actuacions

Elements clau
 Aposta política, recursos suficients i capacitat de lideratge que
articuli processos de governança, la participació dels diferents
agents i la xarxa local per a la inclusió.
 Sensibilització i consens ampli a l’entorn d’un model de ciutat
inclusiva i de les polítiques d’inclusió. Construcció col·lectiva.
 Voluntat de transformació tècnica. El PLINC planteja reptes en el
treball transversal i requereix d’una estructura de treball permanent,
amb instruments flexibles i compartits i amb processos de
seguiment i avaluació compartits.

L’estructura organitzativa
 Àrea on s’ubica: majoritàriament son Serveis Socials. La guia
aposta per l’espai que faciliti la visibilització, el reconeixement i el
promoure el treball transversal i en xarxa.
 Estructura bàsica flexible i la necessitat d’adequar-la segons fase:
elaboració (impuls) o d’execució (seguiment i avaluació). Garantir
les funcions.
 Estructures fortes, més decisòries.
 Proposa l’articulació amb altres òrgans i plans
 Xarxa d’actors per a la inclusió social
 Participació de les persones afectades per situacions de
vulnerabilitat
 Comitè directiu: participació de tots els actors?

Les fases d’un PLINC

Interacció constant i retroalimentacíó

Reptes
 Sistematitzar dades i indicadors que cal recollir. Avançar cap a
un sistema d’informació que aporti dades a nivell local, dades
d’altres nivells institucionals i dades que actualment no es
poden obtenir.
Anar a l’avaluació d’impacte.

Incorporar la participació de tots els actors en les diferents
fases perquè implica una estratègia de concertació, participació
i compromís. Construcció conjunta.
Visibilitzar i reconeixement dels PLINCS com a instrument
eficaç en la lluita contra l’exclusió social.

www.diba.cat/benestar

